
 
 

Ruimte voor mensen met een beperking 
 
 

 

Klim vzw, een initiatief van CM Sint-Michielsbond, is een vergunde zorgaanbieder en ondersteunt 
volwassen personen met een verstandelijke beperking. Wij bieden woonondersteuning, dag-
ondersteuning en individuele ondersteuning aan in huis De Klink in Diegem en huis Michielsheem in 
Dilbeek. Wij hebben voor huis De Klink in Diegem een vacature voor een 

 

centrumcoördinator m/v 
 

voltijds ( 38 uur per week ) 
 
De opdracht 
Je coördineert de werking van de leefgroepen, de dagactiviteiten en de organisatie van alle activiteiten 
die met het wonen verbonden zijn in huis De Klink in Diegem. 
Je selecteert, begeleidt, ondersteunt en motiveert de leefgroepbegeleiding, het activiteitenteam en de 
medewerkers van het huishoudelijk team. Je ondersteunt de teams voor materiële aspecten en houdt 
toezicht op de werkregeling en de budgetten. Je hebt een brugfunctie tussen de verschillende teams, 
naar de andere disciplines binnen de organisatie en naar de directie toe. Je neemt deel aan de 
visieontwikkeling en participeert in de ondersteuning en realisatie van het beleid van Klim vzw.  
 
Voorwaarden 

- Je bent in het bezit van een masterdiploma of een diploma van het hoger onderwijs, met 
ortho-agogische, pedagogische, psychologische, sociale of paramedische oriëntatie; 

- je hebt ervaring of affiniteit met personen met een verstandelijke handicap; 
- kennis hebben van en vlot zijn met het gebruik van de computer, Word, Excel, mail ... 
 

Je profiel 
- Je bent een zelfstandige persoonlijkheid, dynamisch en stressbestendig; 
- je hebt ervaring met leiding geven, kan goed organiseren en bent vertrouwd met administratief 

werk; 
- je werkt planmatig en maakt samen met je teams de organisatiedoelen waar; 
- je bezit een gezonde teamgeest en bent vaardig in open communicatie; 
- je weet de kwaliteiten van medewerkers naar boven te brengen; 
- je kan beleidsmatig meedenken en de hulpverlening aan personen met een beperking 

kwalitatief uitbouwen; 
- je bent een loyale medewerker en kan je vinden in de missie en de visie van Klim vzw; 
- je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen. 

 
Wij bieden 

- een uitdagende en boeiende functie in een stimulerende omgeving 
- een voltijds contract van onbepaalde duur van 38 uur per week in De Klink in Diegem 
- barema en arbeidsvoorwaarden conform de cao’s binnen de sector 
- ondersteunings- en opleidingskansen 
- fiets- of verplaatsingsvergoeding 

 
Interesse? 

Stuur je sollicitatie spoedig ( uiterlijk op 30 juni 2019 ) per brief of mail, met je opleiding, ervaring en motivatie 
naar 
 

Aurelie Van den Brande, 
Beleidsmedewerkster HRM 
Kattebroekstraat 199  - 1700 Dilbeek 
Tel: 02 466.15.96 
aurelie.vandenbrande@klim-vzw.be 
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